
 

Roskilde 
J.nr. MST-1270-00770 
Ref. Anbri/melso 
Den 17. december 2012 
 

I/S Vestforbrænding 
Ejby Mosevej 219 
2600 Glostrup   
    
   
   
 

MILJØGODKENDELSE 
 
 
 
 
For: 
I/S Vestforbrænding 
Ejby Mosevej 219 
2600 Glostrup 
 
Matrikel nr. ”EJBY 7 A1” 
CVR-nummer:  1086611 
P-nummer:  1003387416 
Listepunkt nummer:  K 106, anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller 
dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. 
time. (i)(s) 
 
 
 
Godkendelsen omfatter:  
 
Biaktivitet til forbrænding af dagrenovation mv..   
 
Miljøgodkendelsen omfatter et anlæg til omlastning af genanvendeligt 
husholdningsaffald, listepunkt k 212, ”Anlæg, der modtager ikke-farligt 
affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr til oplagring, omlastning 
eller sortering forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet 
for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere 
med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 
nævnte anlæg” 
 
 
Dato: 17. december 2012 
Godkendt: Annemarie Brix, Miljøstyrelsen-Virksomheder 
Annonceres den 18. december 2012 
Klagefristen udløber den 15. januar 2013 
Søgsmålsfristen udløber den 18. juni 2013 

Miljøstyrelsen  Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ros@mst.dk • www.mst.dk 

 



   

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 

1. INDLEDNING ..................................................................................................................3 
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen..............................................................4 

Generelle forhold ............................................................................................... 4 
Indretning og drift............................................................................................. 4 
Luftforurening .................................................................................................... 6 
Affald ...................................................................................................................... 6 
Ophør af anlæggets drift ................................................................................. 6 
Egenkontrol, journaler og indberetning................................................... 6 
Driftsforstyrrelser og uheld........................................................................... 7 

3.1 Begrundelse for afgørelse .....................................................................7 
3.2 Miljøteknisk vurdering ..........................................................................7 

Planforhold og beliggenhed ........................................................................... 7 
Natur 2000 områder og bilag 4 arter. ....................................................... 8 
VVM Bekendtgørelsen ..................................................................................... 8 
Sikkerhedsstillelse ............................................................................................ 9 
Risiko/forebyggelse af større uheld ........................................................... 9 
Bedst tilgængelige teknik ................................................................................ 9 
Begrundelser for vilkår ................................................................................. 10 

3.3 Udtalelser/høringssvar .......................................................................15 
Udtalelse fra andre myndigheder.............................................................. 15 
Udtalelse fra borgere mv. ............................................................................. 15 
Udtalelse fra virksomheden......................................................................... 16 

4. FORHOLDET TIL LOVEN.........................................................................................16 
4.1 Lovgrundlag..............................................................................................16 

Revurdering ....................................................................................................... 16 
4.2 Øvrige afgørelser....................................................................................16 
4.3 Tilsyn med virksomheden ..................................................................16 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning ...............................................16 

Søgsmål .................................................................................................................. 18 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen..................................18 

5. BILAG ...............................................................................................................................19 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse .......................................................................................................19 
Bilag B: Virksomhedens omgivelser planforhold ............................19 
Bilag C: VVM Screening ..............................................................................19 

  
 

 2 



   

1. INDLEDNING 
 
Resume 
Vestforbrænding har ansøgt om at modtage kildesorteret genanvendeligt 
affald fra husholdninger fra visse af interessentkommunerne. Affaldet 
består af glas, metal, plast og papir. Det genanvendelige affald skal blot 
omlastes og komprimeres, papir og plast skal presses i baller, hvorefter 
affald skal køres til anlæg til viderebearbejdning. Anlægget skal bestå af en 
ballepresse, komprimatorer og containere til oplag af det sorterede 
genanvendelige affald.  
 
Formålet med anlægget er, at spare ressourcer til transport fra 
indsamlingsstedet til den endelige genanvendelse af affaldet. 
 
Vestforbrænding har vurderet, at modtagehallen på 
affaldsforbrændingsanlægget kan rumme sorteringsanlægget, uden at dette 
vil genere driften af anlægget til stikprøvekontrol af forbrændingsegnet 
affald eller driften omkring affaldsiloen. 
 
Driften af omlastestationen er, udover denne godkendelse, omfattet af 
gældende vilkår i ”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S 
Vestforbrænding, 27. november 2007, særlig vilkår 1, 2, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25 og 26. Dette er vilkår, der vedrører krav til begrænsning af støj-, 
støv- og lugtgener, samt opsamling af spild, afledning af spildevand og 
ophør af anlæggets drift.  
 
Denne godkendelse omfatter derfor kun vilkår, der er særlig knyttet til nye 
aktiviteter i forbindelse med omlastestationens drift. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne bilag a, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed anlæg til omlastning af genanvendeligt 
affald.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode på 
8 år fra godkendelsens dato: 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 27. 
november 2007 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er 
anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den efter idrifttagning, ikke bliver udnyttet i 
3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
 
Generelle forhold 

1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 
godkendelsens dato. 

 
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om 
godkendelsens indhold. 

 
3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

• Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
• Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
• Indstilling af driften for en længere periode. 
• Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før 

ændringen indtræder. 
 
Indretning og drift 
 

4. På omlastestationen må der udelukkende foretages omlastning og 
komprimering af rene og genanvendelige materialer. 

 
5. Aktiviteter tilknyttet driften af omlastestationen må kun foregå i 

tidsrummet 06.00-18.00 på hverdage og 08.00-13.00 på lørdage 
samt søn- og helligdage. 

 

                                                 
1 Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 
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6. Der skal føres journal over de indvejede og udvejede mængder af 
genanvendeligt affald, der er håndteret på omlastestationen. 

 
7. Under omlastningen skal der føres visuel kontrol med, at affaldet er 

omfattet af omlastestationens miljøgodkendelse 
 
8. Omlastning og komprimering af affald må udelukkende foregå i 

modtagehallen på affaldsforbrændingsanlægget. 
 
9. Omlastestationen må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte 

affaldsfraktioner i de angivne mængder. Affaldsfraktionerne må ikke 
indeholde forurening, der gør sortering nødvendig eller medføre at 
affaldet ikke kan genanvendes. 

 
 
Affaldsfraktion Maximal 

oplag af 
fyldte 
overdækkede 
containere 

EAK-kode eller anden identifikation  

Glas  1-2 stk Kommunalt indsamlet affald, 
husholdningsaffald og lign, separate 
indsamlede fraktioner 
20 01 02 Glas 

Metal 1-2 stk Kommunalt indsamlet affald, 
husholdningsaffald og lign separate 
indsamlede fraktioner 
20 01 40 metal 

Papir 1-3 stk Kommunalt indsamlet affald, 
husholdningsaffald og lign separate 
indsamlede fraktioner 
20 01 01 Pap og papir 

Plast 
 
 

1-3 stk Kommunalt indsamlet affald, husholdningsaffald og lign separate indsamlede fraktioner  
20 01 39 Plast 

ialt Max 8 stk. á 
30m3 eller 
240 m3 i alt 

 

 
 

10. Det genanvendelige affald skal kontrolleres ved modtagelsen og skal 
hurtigst muligt placeres i opsamlingscontainerne. 

 
11. Hvis der modtages affald, der ikke er omfattet af virksomhedens 

godkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at anvise til 
anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i særskilt 
oplagsområde.  

 
12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og bevares 

på en sådan måde, at det ikke giver anledning til affaldsflugt eller 
andre gener for omgivelserne. 
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13. Lagercontainere med omlastet materiale skal være overdækket eller 

stå under tag. 
 

14. Omlastet affald til genanvendelse og affald til anden bortskaffelse fra 
må maximalt være oplagret i 3 måneder. 

 
15. Lagercontainere skal opbevares på befæstet areal. Ved et befæstet 

areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for 
opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør 

 
16. Befæstningen skal være i god vedligeholdelsestilstand.   

 
Luftforurening 

 
Støv 

17. Omlastestationen må ikke give anledning til væsentlige diffuse 
støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden 
vurderer, om generne er væsentlige. 

 
18. Støvafkast skal føres til den eksisterende mekaniske ventilation af 

affaldsiloens luft.  
  

 
Affald 
 

19. Mindre spild af affald til omlastning, der efterfølgende ikke kan 
genanvendes, kan tilføres anden nyttiggørelse eller bortskaffes. 
Forbrændingsegnede materialer kan tilføres egen affaldsilo. Andre 
materialer skal opbevares i egnede containere. 

 
Ophør af anlæggets drift 
 

20. I/S Vestforbrænding skal orientere tilsynsmyndigheden hvis 
omlastestationen ophører med drift. I/S Vestforbrænding skal 
dokumentere, at anlægget er tømt for genanvendeligt affald 

  
Egenkontrol, journaler og indberetning 
 

21. Ved udgangen af hvert kvartal skal der registreres og føres journal 
over: 

 
• Mængden i tons og m3 af hver af de enkelte oplagrede 

affaldsfraktioner, samt anslåede oplagstid. 
• Mængden af affald, der ikke er omfattet af omlastestationens 

miljøgodkendelse eller har været forurenet så genanvendelse er 
umuliggjort, og hvordan dette affald er blevet håndteret og 
bortskaffet jvf. vilkår 11 og vilkår 19 

• Mængden af tilført og fraført affald i tons fordelt på de enkelte 
affaldsfraktioner jvf. vilkår 6. 

 

 6 



   

22. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruks, der beskriver, 
hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og 
hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld  

 
23. Journalerne og driftsinstrukser skal være tilgængelige for og på 

forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal 
opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 
 

24. En samlet rapport jvf. vilkår 21, skal sendes til tilsynsmyndigheden 
sammen med den aktuelle månedsrapport for 
Affaldsforbrændingsanlægget 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Efter miljøbeskyttelseslovens § 71 skal I/S Vestforbrænding straks 
underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører 
væsentlig forurening eller fare herfor. 
 
 
 
 VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at der kan træffes afgørelse om godkendelse af 
omlastestation under de betingelser, der er fastsat i godkendelsen, og det 
der er angivet i ansøgningen. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har 
truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af forurening. I 
godkendelsen er der dog sat skærpede vilkår for driftstider. Begrundelsen 
er, at der i støjrapporten fremsendt til Miljøstyrelsen den 19. oktober 2012 
ikke er taget højde for tilførsel af affald, drift på oplagsområdet eller drift i 
modtagehallen mellem 18.00 og 20.00. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
Planforhold og beliggenhed 
 
Der henvises til redegørelser for plangrundlaget beskrevet i VVM 
redegørelsen i forbindelse med godkendelse af I/S Vestforbrænding 
november 2007. 
 
Kort om de nærmeste områder ved I/S Vestforbrænding: I/S 
Vestforbrænding er omfattet af lokalplan EL 8.1, for et område ved Ejby 
mose, Harrestrup Å, Ballerup Boulevard og Ejby Mosevej. Tillæg nr. 8 til 
Glostrup kommunes kommuneplan 1993-2005, juni 1995. Lokalplanen er 
inddelt i 2 områder. Område I er udlagt til offentlige formål, 
Fælleskommunalt forbrændingsanlæg. Område II er udlagt til Offentligt 
formål, park. 
 
Området syd til vest for I/S Vestforbrænding er omfattet af lokalplan nr EL 
20, Ejbymoseområdet, Glostrup Kommune fra november 1998.  Området 
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består af et område med samlet bebyggelse (delområde EB4) Offentlig 
afskærmning mod ringvejen med enkelte boliger, samt et område udlagt til 
offentlig park/naturområde og fælles friarealer.  
 
Øst og Nordøst dækkes af byplanvedtægt E4, med tillæg nr. 1 vedtaget i 
1970. med ændringen ved tillæg nr. 1 er området udlagt til offentligt formål 
og skal anvendes til skærmende beplantning for Ringvejen 
 
Nord-nordvest for I/S Vestforbrænding ligger lokalplanområde nr. 059 
vedtaget i 1990. Området er udlagt til rekreativt formål, kolonihaver. 
 
Lige Nord for I/S Vestforbrænding ligger lokalplanområde 121 c, som er 
udlagt til erhverv  
 
Se i øvrigt bilag B 
 
Glostrup Kommune har i forbindelse med ansøgning om omlastestation 
fremsendt kommentarer jvf. godkendelsesbekendtgørelsens § 8 i mail af 
16/8 og 11/9 2012.  Glostrup Kommune udtaler, at etablering af en 
omlastestation i modtagehallen er i overensstemmelse med plangrundlaget. 
Glostrup Kommune gør dog opmærksom på støjforhold ved kørsel med biler 
samt at evt. nybyggeri på I/S Vestforbrænding skal være i overensstemmelse 
med lokalplan E 8.1. 
 
   
Natur 2000 områder og bilag 4 arter. 
Glostrup kommune har i mail af den 17/9 2012, i forbindelse med høring af 
VVM-screeningen og anmodning om kommunens vurdering af hvilke 
områder, arter og miljøparametre indenfor kommunens 
myndighedsområde der kan blive påvirket, udtalt følgende:  
….. 
”Center for Miljø og Teknik vurderer at projektet ikke vil påvirke nogle af 
vores myndighedsområder. 
 
Der er ingen Natura 2000 områder i Glostrup kommune. Der er ikke 
kendskab til forekomst af bilag IV inden for det område, som projektet kan 
forventes at påvirke. Der er fundet spidssnudet frø i Ejby Mose (neden for 
Vestforbrænding), men det vurderes, at spidssnudet frø ikke vil kunne 
etablere indenfor det område, som projektet kan forventes at påvirke.” 
…. 
 
VVM Bekendtgørelsen 
Miljøstyrelsen Roskilde har vurderet, at anlægget er omfattet af punkt 14 i 
bilag 2 i VVM Bekendtgørelsen2, og er derfor screenet for VVM pligt. 
 
VVM screeningen er vedlagt som bilag D 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning bek. nr. 1510 af 15. december 2010. 
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Miljøstyrelsen Roskilde har på baggrund af screeningen truffet afgørelse 
om, at anlægget ikke er VVM-pligtig idet anlægget, når det drives efter 
nedenstående vilkår, ikke kan få væsentlige indflydelse på miljøet. 
Afgørelsen offentliggøres samtidig med miljøgodkendelsen. 
 
Sikkerhedsstillelse 
Omlastestationen er ikke omfattet af § 39a eller § 40a i 
Miljøbeskyttelsesloven, hvorfor der ikke skal stilles sikkerhed for 
tilsynsmyndighedens eventuelle selvhjælpshandling. 
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
Omlastestationen har ikke oplag af farlige stoffer, og er derfor ikke omfattet 
af risikobekendtgørelsen3.  Omlastestationen vil endvidere ikke give 
anledning til gener nævnt i § 9 i godkendelsesbekendtgørelsen4  
  
Bedst tilgængelige teknik 
Der er ikke udarbejdet BREF for omlastestationer.  
 
Overordnet er det energimæssigt og transportlogistisk en god ide at omlaste 
kildesorteret genanvendeligt affald i større containere inden det 
transporteres til endelig behandling, når transporten fra opsamlingssted til 
behandling er over større afstande.  
 
Ballepresse, rullebånd, komprimatorer mv. bruger energi i form af El, diesel 
mv. (se s. 5 i ansøgningen).  Dette energiforbrug modsvares tildels af 
fordelen ved behovet for mindre transportvolumen og oplagsplads 
 
De væsentligste potentielle direkte miljøgener ved driften af omlastning af 
affald er støj, støv, spild og affaldsflugt. 
 
Støj 
Vestforbrænding har oplyst, at containere til Glas og Metal vil blive 
lyddæmpet ved, at bunden skal bestå af blødt materiale. Dertil vil 
containere, komprimatorer og ballepresse være placeret i modtagehallen, 
hvor bygningen vil dæmpe støjen  
 
Støv 
Støv fra ballepresse og støv og aerosoler ved omlastningen vil hovedsagelig 
være et arbejdsmiljøproblem, da dette kun må foretages i modtagehallen. 
Evt. arbejdsmiljøproblemer skal forebygges med hjemmel i 
arbejdsmiljøloven mv.   
 
Et evt. afkast vil blive ført til siloens sug der anvender luften som primærluft 
til ovnene. Miljøstyrelsen vurderer, at dette er en bedre løsning end afkast til 
det fri med støvfilter. 
 
Lugt 

                                                 
3 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer bek nr. 1666 af 
14. december 2006. 
4 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bek. Nr 486 af 25. maj 2012. 
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Affaldet der indsamles skal være rengjort, men der er potentiel risiko for at 
affaldet kan indeholde mindre rester af organisk affald. Derfor kan 
omlastning og oplaget give anledning til lugtgener. Begrænsninger på 
oplagstiden skal forebygge de situationer, hvor der undtagelsesvist er 
væsentlige mængder af organisk materiale i affaldet.  
 
Affaldsflugt. 
Affaldsflugt forebygges ved, at omlastningen foretages indendørs. Dertil skal 
oplagscontainere være overdækket eller stå under tag. Dette vil både 
mindske risikoen for affaldsflugt og mindske risikoen for at materialerne 
taber i værdi under længere tid oplagring. 
 
Begrundelser for vilkår 
 
Nedenstående vilkår er fastsat med udgangspunkt i standardvilkår ”21.4.1 
Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller 
sorterer ikke-farligt affald og El-skrot.” jvf. godkendelsesbekendtgørelsen 
bilag 5. 
 
Følgende standardvilkår er udeladt, da de ikke er relevante for den aktivitet 
som Vestforbrænding har søgt om. 
 
Det er standardvilkår nr. 13, nr. 17, nr. 20, nr. 22, nr. 23 og nr.25.  
 
Følgende standardvilkår er ikke indføjet, da aktiviteten er dækket af 
gældende vilkår i ”Godkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S 
Vestforbrænding, november 2007”. 
 
Det er standardvilkår nr. 1, nr. 9, nr. 16, nr. 21, nr.26 og nr. 27. 
 
 
Vilkår 1
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 19 skal der fastsættes en frist for 
udnyttelsen af godkendelsen. En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er 
udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes 
til senere end 2 år fra godkendelsens meddelelse. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der skal sættes en frist på 2 år for udnyttelse af 
godkendelsen. 
 
Vilkår 2
Det bør til enhver tid være muligt for driftspersonale og andre på stedet 
ansvarlige personer, at kunne orienterer sig i de vilkår og forudsætninger 
der gælder for anlæggets drift. 
 
Vilkår 3
Tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af 
virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette blandt andet for at 
fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer 
eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 
§ 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde 
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godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. 
godkendelsesbekendtgørelsens § 41d.  
 
Vilkår 4
Det er i vilkår præciseret, at det udelukkende er omlastning og 
komprimering af rene kildesorterede materialer, der må foregå på anlægget. 
Vestforbrænding har ikke ansøgt om at sortere sammenblandet affald, 
hvorfor denne aktivitet ikke kan forekomme på anlægget. Anlæggets 
teknologi er ikke egnet til sortering af sammenblandet affald.  
 
Vilkår 5
Ifølge standard vilkår nr. 4, for virksomheder godkendt efter listepunkt K 212 
i godkendelsesbekendtgørelsen skal der fastsættes vilkår for åbningstider.  
 
I/S Vestforbrænding har ønsket, at have drift af anlægget fra 06.00-20.00 i 
hverdage og 08.00 – 13.00 på lørdage. 
 
I/S Vestforbrændings ovne er i drift 24 timer i døgnet, men der er kun 
mulighed for tilkørsel af affald mellem 06.00 og 20.00. Selvom I/S Selvom 
I/S Vestforbrænding har indregnet kommende støjdæmpende 
foranstaltninger på eksisterende drift, ligger det samlede anlæg tæt på 
støjgrænserne i aften og nattetimerne. Der er derfor ikke mulighed for 
aktiviteter, der giver yderligere støjbelastning i disse tidsrum. 
 
I støjrapporten, der er vedlagt ansøgningen om omlastestationen, er der 
ikke indregnet tilkørsel af affald efter kl. 18.00, eller fra håndtering af 
containere til oplagspladsen eller drift af ballepresse og komprimatorer i 
modtagehallen. 
 
Derfor er der sat vilkår om, at der ikke må være aktiviteter tilknyttet 
omlastestationen i aften og natteperioderne. 
 
Vilkår 6
Der er i standardvilkårene ikke foreslået, at der skal føres kontrol med 
indvejede og udvejede mængder af genanvendeligt affald. 
 
Miljøstyrelsen vurderer dog, at det skal dokumenteres overfor 
tilsynsmyndigheden hvor store mængder affald der tilføres 
omlastestationen, på linje med affald der tilføres forbrændingsanlægget.  
 
Oplysningen om mængden af affald og hermed antallet af transporter er 
også en af forudsætninger for godkendelse til anlægget, hvor der er oplyst 
et begrænset antal transporter. For at vurdere om affaldsdannelsen er 
rimelig, skal indberetningen af mængderne af affald (som der er 
standardvilkår for) kunne relateres til den samlede mængde af affald, der 
håndteres på anlægget. 
 
I/S Vestforbrænding skal alligevel overfor affaldsmyndighederne føre kontrol 
med tilført og fra ført affald, så der vil ikke være nævneværdig mer-arbejde 
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ved at også orienterer tilsynsmyndigheden i forbindelse med 
månedsrapporten. 
 
Vilkår 7
Ifølge standardvilkår nr. 3, skal der udføres visuel kontrol med affaldet, så 
der ikke tilføres affald, der ikke er omfattet af godkendelsen. Dvs. tilsmudset 
affald, blandet affald og andet affald end genanvendeligt papir, plast, metal 
og glas skal afvises inden aflæsning. Da affaldet udelukkende bliver 
modtaget i komprimatorbiler er det vanskelig at føre visuel kontrol med 
affaldet inden aflæsning. I/S Vestforbrænding har oplyst at transportøren er 
pålagt at udføre kontrol med affaldet i forbindelse med indsamlingen ved 
husstanden. Det forventes derfor at chaufføren oplyser kontrolrummet om 
eventuelle problemer med tilsmudset affald og sammenblandet affald, inden 
aflæsning, hvorefter der kan tages forholdsregler. Den visuelle kontrol vil 
altså blive foretage i indsamlingsleddet og ved aflæsning på 
omlastestationen. 
 
Vilkår 8
Omlastning af affald må udelukkende foregå i forbrændingsanlæggets 
modtagehal, da det er den forudsætning, der er indlagt i støjrapporten og er 
forudsætningen for de vilkår der er stillet. Dvs. der må ikke udføres andre 
aktiviteter udenfor modtagehallen end midlertidig oplag af tomme og fyldte 
transportcontainere. 
 
Vilkår 9
Ifølge standardvilkår nr. 5, skal der stilles vilkår om hvilke affaldsfraktioner 
og hvilke mængder, der må oplagres på anlægget. 
 
I/S Vestforbrænding har oplyst i ansøgningen at der vil blive behov for at 
oplagre i op til 3 måneder og at der vil være behov for 1-2 containere pr 
affaldsfraktion og max 6 containere ad gangen. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er en miljømæssig begrundelse for 
at fastsætte maxoplag for hver enkelt fraktion. Derfor er der ikke grund til at 
lægge en begrænsning på andet end et samlet maxoplag. 
 
Formålet med at stille begrænsninger i maxoplag er, at affaldet ikke skal 
hobe sig op på virksomheden, men løbende skal transporteres bort til 
genanvendelse. 
 
Vilkår 10
Ifølge standardvilkår nr. 6, skal affaldet kontrolleres ved modtagelsen jvf. 
vilkår 7 og skal hurtigst mulig placeres i opsamlingscontainerne. Hensigten 
med dette vilkår er, at undgå, at affald bliver læsset af på jorden eller fx 
ligger på transportbånd i længere tid, hvorefter der kan ske affaldsflugt og 
tilsmudsning af affaldet. Da omlastestationen er placeret indendørs, vil en 
sådan situation mere udløse arbejdsmiljøproblemer. Men da det også er 
uhensigtsmæssigt af hensyn til affaldets kvalitet i forhold til den senere 
genanvendelse, har Miljøstyrelsen vurderet, at vilkåret også bør indføres i 
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denne godkendelse for at forebygge øget affaldsdannelse i form af 
tilsmudsede genanvendelige materialer fra anlægget. 
 
Vilkår 11
Ifølge standardvilkår nr. 7, skal affald, der ikke er omfattet af godkendelsen 
og som ikke er blevet afvist i modtagelsen, opsamles i et særskilt område. 
Affaldet skal kunne registreres og indgå i afrapporteringen jvf. vilkår 21. 
 
Vilkår 12 og vilkår 13
Ifølge standardvilkår nr. 8, skal affaldet håndteres og opbevares på en 
måde, der ikke giver anledning til affaldsflugt eller andre gener for 
omgivelserne. Da selve omlastningen foregår indendørs, er der ikke særlig 
risiko for affaldsflugt under selve omlastningen. Tilkørsel af affaldet foregår 
under de samme betingelser som affald, der tilkøres affaldsforbrænding, 
men oplag af omlastet affald er en ny aktivitet. Derfor er der jvf. vilkår 13 
stillet krav om overdækning af containere med oplag af omlastet affald. I/S 
Vestforbrænding har også et generelt vilkår om, at sikre ordentlighed og 
ryddelighed i forbindelse med virksomhedens drift (vilkår 16 i godkendelsen 
af kapacitetsudvidelsen af 27. november 2007). 
 
Vilkår 14
I/S Vestforbrænding har i ansøgningen udpeget et areal bag modtagehallen 
til opbevaring af containere. 
 
Ifølge standardvilkår nr. 10, skal der af hensyn til lugtgener fastsættes vilkår 
for maximal oplagringstid for dagrenovation og haveaffald. Glas- og 
metalaffald fra husholdninger, kan indeholde rester af organisk affald, der 
kan give anledning til samme type lugtgener, dog antagelig mindre intense. 
I/S Vestforbrænding har et generelt vilkår om, at der ikke må være 
lugtgener fra anlægget (ovenfor nævnte vilkår 16) hvilket som 
udgangspunkt burde være dækkende for denne problemstilling 
 
I/S Vestforbrænding har oplyst, at der kan være behov for at oplagre det 
omlastede affald i 3 måneder.  
 
Det samlede max oplag af affald vil indirekte sætte begrænsning på den tid, 
som affald kan stå på oplag, inden kapaciteten overskrides. 
 
Men for at sikre at en enkelt containere ikke kan stå ubegrænset tid på 
oplag og enten give anledning til lugtgener og/eller miste værdi, sættes der 
vilkår om, at affaldet højest må oplagres i 3 måneder. 
 
Vilkår 15
Ifølge standardvilkår nr. 19 skal jern og metalskrot og andet affald, der kan 
afgive olie og væsker, opbevares og håndteres enten udendørs på et 
befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i container.  
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at lagercontainere skal opbevares på 
befæstet areal for at undgå, at væsker forurener jorden.  
 

 13 



   

Da et befæstet areal giver anledning til øget støj og evt. impulsstøj skal 
containerne håndteres med ekstra forsigtighed og uden væsentlige 
støjgener for det overfor liggende kolonihaveområde 
 
Vilkår 16
Ifølge standard vilkår 24 skal befæstede arealer være i god 
vedligeholdelsestilstand. 
 
Vilkår 17
Ifølge standardvilkår nr. 9, må driften ikke give anledning til støvgener uden 
for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er 
væsentlige for omgivelserne. 
 
Det generelle vilkår 16 i godkendelsen af kapacitetudvidelsen i 2007 har 
samme virkning. 
 
Miljøstyrelsen har alligevel valgt at indsætte dette vilkår, da støv ved 
presning og balletering af papir kan give nogle helt særlige gener. 
 
Miljøstyrelsen har valgt, at ikke indsætte de vilkår der angiver de præcise 
tiltag til afhjælpning af udvikling af støv, som er angivet i standardvilkår nr. 
9. 
 
Da støvudvikling ved selve anlægget først og fremmest vil være et 
arbejdsmiljøproblem, bør I/S Vestforbrænding tage de nødvendige metoder 
i brug til forebyggelse og afhjælpning af støvgener fra driften. 
 
Vilkår 18
Ifølge standardvilkår nr.11, skal et evt. støvafkast føres min 1 m over tag. 
I/S Vestforbrænding har i ansøgningen foreslået, at mekanisk ventilation af 
støv føres til affaldsolien ventilation, som anvendes som forbrændingsluft. 
Herved bliver støv forbrændt i ovnene, hvilket er mere hensigtsmæssigt end 
at føre det til afkast med støvfilter. 
 
Vilkår 19
Miljøstyrelsen lægger vægt på, at der er fuldstændig adskillelse mellem 
affald der føres til omlastning og affald der føres til forbrændingssilo selvom 
dette foregår i den samme hal. 
 
Det er afgørende vigtigt, at der er tillid til at kildesorteret genanvendeligt 
affald også tilføres omlasteanlægget. 
 
I/S Vestforbrænding kan tilføre spild og stærk tilsmudset forbrændingsegnet 
affald fra omlastestationen til affaldsiloen. 
 
Affald, der ved modtagelsen viser sig at være for tilsmudset til 
genanvendelse, skal afvises, og dette skal registreres som et ”svigtlæs”. 
Hvis affaldslæsset skal forbrændes, skal det igen registreres som affald til 
forbrænding i vægten. 
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I/S Vestforbrænding bør i en sådan situation sikre sig, at den kommunale 
affaldsmyndighed er inddraget i fornødent omfang. 
 
Andet kasseret ikke-forbrændigsegnet affald skal bortskaffes til anden 
modtager. 
 
Vilkår 20  
Hvis anlægget ophører med drift skal I/S Vestforbrænding dokumentere at 
anlægget er tømt for genanvendeligt affald. Da produktionsanlægget er 
opstillet inde i modtagehallen, med afløb og afkast til eksisterende anlæg, 
og dertil hverken er til miljømæssig eller visuel gene for omboende, vil 
Miljøstyrelsen ikke nødvendigvis forlange anlægget (ballepressen, 
komprimatorer og rullebånd) fjernet. 
 
Vilkår 21 og 22 og 23 og 24
Ifølge standard vilkår nr. 28 skal oplaget af omlastet affald registreres 
kvartalsvis.  
 
Ifølge standardvilkår nr. 7 skal virksomheden oplyse myndigheden om 
hvorvidt der er modtaget affald, der ikke er omfattet af godkendelsens vilkår, 
og hvordan dette er blevet håndteret og bortskaffet. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at de ovenforstående punkter samt oplysning 
om tilførte og fraførte mængde affald skal sendes kvartalsvis med den 
relevante månedsrapport for forbrændingsanlægget. 
 
Ifølge standardvilkår nr. 3, skal der være en driftsinstruks for hvor dan 
modtagekontrollen skal udføres og hvordan driftspersonale skal forholde sig 
ved driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal forevises 
tilsynsmyndigheden 
 
Ifølge standardvilkår nr. 28m, skal journaler og driftsinstrukser være 
tilgængelige og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Journaler 
skal opbevares minimum 5 år. 
 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
Udtalelse fra andre myndigheder 
Udkast til miljøgodkendelse er den 3. december 2012 sendt i høring i 
Glostrup Kommune 
 
Udtalelse fra Glostrup Kommune: Glostrup Kommune har i mail af 17. 
december 2012 oplyst, at der ikke er bemærkninger til udkast til 
miljøgodkendelse af omlastestation. 
 
Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på miljøstyrelsens 
hjemmeside den 3. november 2012. 
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Der er modtaget 1 henvendelse om at få tilsendt en kopi af ansøgningen. Der 
er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen eller ønske om at få tilsendt 
udkast til afgørelse. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er parter ud over virksomheden med 
væsentlig individuel interesse i sagen jvf. forvaltningsloven, da kørsel af til 
og fra virksomheden er reguleret af eksisterende godkendelse med 
tilhørende VVM redegørelse fra 2007, der har været i offentlig høring. 
 
Udtalelse fra virksomheden 
Udkast til miljøgodkendelse er sendt i høring den 3. december 2012 hos 
virksomheden, I/S Vestforbrænding.  
 
Udtalelse fra virksomheden: I/S Vestforbrænding har i mail af 5.december 
2012 oplyst, at der ikke er bemærkninger til miljøgodkendelsen. 

 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Der er henvisning til lovgrundlaget i fodnoter 
 
Revurdering 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler 
i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes 
senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurderingen vil 
således senest ske i 2021 

4.2 Øvrige afgørelser 
 
”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding, 
27.november 2007” 
 
”Revurdering af miljøgodkendelse af spidlastcentralen på I/S 
Vestforbrænding”, Københavns Amt den 5. maj 2004. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet  
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 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller anbri@mst.dk 
Klagen skal være modtaget senest den 15. januar inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen -Virksomheder videresender klagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden 
opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen 
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indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets 
mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved 
domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har 
offentliggjort afgørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Glostrup Kommune glostrup.kommune@glostrup.dk  
Embedslægeinstitutionen hvs@sst.dk
NOAH noah@noah.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  
Greenpeace hodk@greenpeace.com   
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse 

Bilag B: Virksomhedens omgivelser planforhold 

Bilag C: VVM Screening 
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Ansøgning om miljøgodkendelse - Omlastning af genanvendeligt affald 
på I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup 

 
 

Læsevejledning 
Denne ansøgning er opbygget med skelen til bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen.  

 
 

Oplysning om ansøger og ejerforhold A 1,2,3,4 

3. STAMOPLYSNINGER  
I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 
219, 2600 Glostrup  

tlf. 44 85 70 00  
døgnvagt tlf. 44 85 72 50  

Matrikelnummer:  7e, 7a, 7ai, Ejby  
CVR-nummer:  10866111  

P-nummer: 1003387416  
Virksomheden ejes af:  I/S Vestforbrænding ejes af følgende 19 

kommuner: 

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, 
Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 

Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hille-
rød, Høje-Taastrup, Ishøj, København, 

Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk. 
Virksomheden drives af:  I/S Vestforbrænding  
Grundejer:  I/S Vestforbrænding  

 
 

Virksomhedens kontaktpersoner: 
Per Wulff, Teknik- og Energichef   tlf. : 44 85 71 63  
Marcus Müller, Driftschef Kommune service,   tlf. : 44 85 71 99 

Anders Hegelskov, Funktionsleder Drift og miljø  tlf. : 44 85 76 56 
 

Oplysninger om virksomhedens art B5 
I/S Vestforbrænding er omfattet af listepunkt K106 ”Anlæg til forbrænding af dagre-
novations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons 

pr. time. (i)(s)” på listen over godkendelsespligtige virksomheder i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1640 af 22. december 2007, Bekendtgørelse om godkendelse af li-
stevirksomhed. Den nye biaktivitet er: 

 
 Omlastning af genanvendeligt affald er omfattet af bekendtgørelse om listevirk-

somhed bilag 2. 
 

K212 Anlæg for oplagring, omlastning, og emballering eller sortering af ikke-

farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, 6) jf. punkterne 
R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 

3), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 5) med en kapacitet for tilfør-
sel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 contai-
nere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 

211 nævnte anlæg. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13040#B102_SN506
benra
Maskinskrevet tekst
Bilag A
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Kort beskrivelse B6 

Vestforbrænding ønsker at indrette et permanent anlæg til omlastning af kildesortere-
de, genanvendelige fraktioner fra husholdninger i affaldsmodtagelsen, dvs. den lukke-
de modtagehal på Vestforbrændings anlæg i Glostrup. 

 
Der opstilles et modtageanlæg med separat indvejning og båndtransport til 4 contai-

nere til modtagelse af papir, plast, metal og glas. Et balleteringsanlæg til plast og avi-
ser samt 2 lagercontainere til plast og avisballer. 
 

Vi forventer en successiv forøgelse af de genanvendelige kildesorterede mængder 
over de næste mange år. I 2012 forventes en tilkørsel på ca. 6 tons fra 1 kommune 

og i takt med at kommunerne etablerer kildesortering, vil mængderne stige. I 2013 
forventes den samlede mængde at være 18 tons om dagen. Vi kan ikke give et retvi-
sende billede af de mængder, der vil komme i 2014, men som det ser ud nu, kan det 

ligge fra 30 til 40 tons om dagen. Ændringer i lovgivning og andre væsentlige input 
kan dog ændre på billedet. 

 
Risikoanlæg B7 
Omlastning har ingen aktiviteter, der gør det til et risikoanlæg. Vi har ingen proces-

kemikalier i tilknytning til anlægget, ej heller kemioplag. Anlægget er heller ikke om-
fattet af Atex-direktivet. 

 
Oplysninger om etablering C9 og 10     
Der vil ikke ske bygningsmæssige ændringer, da anlægget etableres inde i den eksi-

sterende modtagehal. 
 

Vi forventer, at projekteringen af anlægget opstarter i foråret 2012 og etableringen af 
anlægget påbegyndes, når miljøgodkendelsen foreligger. Anlægget forventes at gå i 

drift ca. en måned efter miljøgodkendelsen foreligger.   
 
Oplysninger om virksomhedens beliggenhed D11 og 12 

I den nuværende godkendelse er beliggenheden indtegnet og medsendes derfor ikke. 
Omlasteanlægget placeres inde i modtagehallen, som det fremgår af medsendte teg-

ning Bilag 1. 
 
Åbningstid D13 

De genanvendelige fraktioner modtages i den almindelige åbningstid for Vestforbræn-
ding.  

 
Mandag – fredag:   Kl. 06.00 til 20.00 
Lørdag, søn- og helligdage: Kl. 08.00 til 13.00    

 
Til- og frakørsels forhold D14 

 
Logistik og mængder 
 

I hele 2012, forventes modtaget op til i alt 1.600 tons genanvendelige fraktioner til 
omlastning i modtagehallen. Til sammenligning modtages der ca. 2.000 tons affald til 

forbrænding om dagen. 
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De estimerede mængder i 2012 forventes gennemsnitligt at fordele sig som følger på 

de 4 genanvendelige fraktioner, som er baseret på data fra forsøg med kildesortering i 
Herlev Kommune: 
 

Fraktioner 
Gennemsnitlige mængder 

i tons pr. dag 
Forventede mængder 

i tons i 2012 
Forventede mængder 

i tons i 2016 

Glas 0,6 170 3.200 

Metal 0,5 120 2.200 

Papir 4,2 1.100 20.600 

Plast 0,8 210 4.000 

I alt  6,1 1.600 30.000 

Tabel 1. Beregnede mængder for 2012 og prognosemængder for 2016. 
 

De omlastede mængder frakøres løbende, når omlastningscontainerne er fulde, og der 
vil som udgangspunkt ikke være mere end 4 containere i brug til omlastningen samt 2 

lagercontainere til balleteret plast og papir.  
 
Til- og frakørsel af genanvendelige materialer udgør maksimalt 1–3 biler pr. dag frem 

til 2013. Til sammenligning udgør til- og frakørsel af affald til forbrænding 325 lastbi-
ler pr. dag. 

 
I 2013 forventer vi en 4-dobling af mængder, dvs. ca. 6.000 tons om året på de 4 
fraktioner, svarende til maksimalt 4- til og frakørsler om dagen.  

 
Hvis udviklingen fortsætter kan vi muligvis i 2014 modtage 18.000 tons om året sva-

rende til maks. 11 biler om dagen. Men realistisk set vil vi være nærmere 12.000 
tons om året, svarende til ca. 8 til- og frakørsler. 
 

Ser vi frem mod 2016 bliver vurderingen af de tilførte mængder mere usikre, men bli-
ver ordningen en succes, kan et kvalificeret skøn være, at de tilførte mængder vil væ-

re op mod 30.000 tons om året svarende til ca. 19 daglige til- og frakørsler. 
 
Det skal dog nævnes, at vi vil arbejde med at optimere komprimering og dermed re-

ducere frakørslerne. 
 

Omfordeling af affald fra forbrænding til genanvendelse 
De genanvendelige mængder er i dag affald, der enten kommer i dagrenovationen, i 
de lokale kubeordninger eller på genbrugspladserne. 

 
Vi forventer, at metal og plast, der fremover bliver kildesorteret, i dag kommer til for-

brænding. For papir og glas forventer vi, at en stor del indsamles via andre indsam-
lingsordninger og mindre mængde i dag kommer til forbrænding. En del af affaldet til 

omlastning er derfor en omfordeling af affald fra forbrænding til omlastning, hvorfor 
der ikke er tale om en 1:1 forøgelse af trafikken, men at trafikken til omlastning for 
en dels vedkommende i dag er trafik til forbrænding. 
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Støjvurdering D14 
Vores VVM er baseret på trafik til Vestforbrænding Glostrup, svarende til 730 biler. 

Hvis man tager Vestforbrænding-tal for 2011 og lægger sammen med maksimal for 
2016 kommer vi op på ca. 352 biler om dagen. 
 

Da anlægget etableres i modtagehallen, vil støjen fra omlastning og komprimering ik-
ke give anledning til støjgener for omgivelserne.  

 
Vi vil måle støjen i modtagehallen, når anlægget er idriftsat for at vurdere den samle-
de støjpåvirkning. Modtagehallen har dog siden støjkortlægning reduceret det samle-

de støjbidrag i hallen, og der er derfor en ”buffer” i.f.t intern støj. 
 

Vi vil opdatere vores støjmodel for at eftervise støjbelastningen og dokumentere 
overholdelse af vilkår for støj givet ved den nuværende miljøgodkendelse. 
 

Beskrivelse af virksomhedens produktion F16 
Omlastningsanlægget er designet til at modtage 4 fraktioner i 4 forskellige containere. 

Plast omlastes til komprimator før balletering, glas modtages i en glascontainer, papir 
i en papircontainer og der er 1 metalcontainer. 
 

Omlastningen planlægges gennemført i tilknytning til den ordinære affaldsmodtagelse.  
Alle omlastningsaktiviteter foregår indenfor et fysisk afgrænset område i modtagehal-

len, se oversigtstegning af anlæg i bilag 2. 
 
Den samlede affaldsmængde, som forventes håndteret i 2012 er ca. 1.600 tons, sva-

rende til gennemsnitligt ca. 6 tons om dagen, dvs. 1-3 lastbiler om dagen, indenfor 
normal åbningstid i tidsrummet mandag – fredag. 

 
Genanvendelige (ikke-organiske) fraktioner – glas, plast, papir, metal – indsamles i en 

4-kammer og 2-kammer bil (fra Herlev og Rødovre kommuner). 
 
Flerkammerbilerne aflæsses, så de kildesorterede fraktioner holdes adskilt og hver 

fraktion kan omlastes maskinelt til opsamlingscontainer. Fulde opsamlingscontainere 
vejes og mængderne registreres og fraføres til afsætning til genanvendelse. 

 
Der sker alene en omlastning og registrering af fraktionerne, dvs. ingen sortering eller 
anden bearbejdning eller håndtering. Frasortering af fejlsorterede fraktioner/emner 

sker ikke i forbindelse med omlastningen, men på det anlæg der modtager de om-
lastede fraktioner til genanvendelse. 

 
Betjeningen af omlastestationen udføres af personalet i affaldsmodtagelsen og koordi-
neres med den eksisterende tilførsel af affald til forbrænding samt stikprøvekontrol, 

som ikke påvirkes af omlastningsaktiviteterne. 
 

Ind- og udvejning 
Alle ind- og udgående mængder vejes og registreres. Ingen af de tilkørte fraktioner 
bortskaffes til forbrænding – alle fraktioner skal frakøres til genanvendelse. Kvalitets-

kontrol og registrering af svigt i de sorterede fraktioner foretages ikke på Vestfor-
brænding, men på det anlæg der modtager de omlastede fraktioner. Der foretages så-

ledes ingen frasortering af emner m.m. i forbindelse med omlastningen. 
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Registrering af mængder sker ved indvejning og registrering af de enkelte fraktioner 

på flerkammer-bilen ved ankomst og udvejning af omlastede mængder ved frakørsel. 
 
Vejningerne er af stor betydning for aktiviteterne, idet vejningen dels indgår i vurde-

ringen af sorteringseffektiviteten og dels danner grundlag for fakturering af de enkelte 
fraktioner til kommunerne.  

 
Vejning sker ved selve omlastestationen på en separat indvejningsterminal. Flerkam-
merbilen aflæsser hver fraktion én af gangen på et vejefelt i tilslutning til om-

lastestationen og indvejningen registreres i vores centrale indvejningssystem på sepa-
rate varenumre, der tildeles de genanvendelige fraktioner. Udvejningen sker på de 

eksisterende brovægte og de genanvendelige fraktioner, der bortkøres, registreres 
også på separate varenumre. Derved bliver det muligt at dokumentere, at de tilførte 
mængder også fraføres forbrændingsanlægget igen. 

 
Ressourceanvendelse 

Anlægget anvender strøm til drift af rullebånd, vejeenhed, komprimator og ballete-
ring. Der anvendes ikke vand til processen, men hallen vil som altid blive rengjort til 
fyraften med vand, der indgår i den gældende godkendelse.  

 
Der kan ske anvendelse af gummiged til flytning af genanvendelige materialer. 

 

Ressource type 2012   2016 

El forbrug til om-lastningsanlæg 1.400 KW 19.000 KW 

Elforbrug til komprimatorer 124 KW 2.356 KW 

Balleterings anlæg 100 KW 1.900 KW 

Hydraulikolie  50 L 950 L 

Motorolie 50 L 950L 

Diesel forbrug til gummiged 100 L 1.900 L 

Vandforbrug til ekstra vask 50 L 950 L 

Tabel 2. Anvendte råvarer og hjælpemidler til omlastning. 
 

 
Affald 
Affald fra omlastning kan komme fra: 

 Forurenede læs, der er så sølet ind eller sammenblandede, at vi ikke kan sende 
det til oparbejdning til genanvendelse. 

 Spild på gulv, som vi vurderer, er for forurenet til at sende til genanvendelse. 
 
 

Spildevand F 
Opstilling af omlasteanlæg sker i et område, hvor der ikke er kloak til offentligt sy-

stem, men afledning af spildevand sker til siloen. 
 
Beskrivelse af arbejdsgang F 17, 18 og 19 

Vi vil modtage både 4- og 2-kammerbiler og i nedenstående er beskrevet den normale 
og den mest komplicerede arbejdsgang, såfremt vægten tilknyttet omlastestationen 

ikke fungerer og indvejningen skal ske over den eksisterende brovægt.  
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Normal arbejdsgang med båndtransport 

Flerkammerbilen læsser 1. fraktion af på vægt tilknyttet omlastestationen og den re-
gistreres i vejesystemet. På et betjeningspanel vælger personalet, hvilken container 
fraktionen skal transporteres til og vejeslisken hæves, hvorefter båndtransportørerne 

starter automatisk.  
Båndtransporten består af et fødebånd og tre reversible fordelerbånd, der gennem 

styringen for omlasteanlægget sørger for, at de enkelte fraktioner havner i den rigtige 
container. 
De efterfølgende fraktioner aflæsses nu en efter en efter samme fremgangsmåde. En 

4-kammerbil forventes at kunne aflæsses på mellem 15 til 25 minutter, når anlægget 
er kørt ind og finjusteret. 

 
Plast aflæses via båndtransporten i en komprimatorcontainer, som, når den er fuld, 
afhentes af aftageren eller balleteres i omlasteanlæggets balleteringsmaskine. De 

færdige baller lagres i en container indtil afhentning. 
 

Medarbejderne i hallen registrer, når en opsamlingscontainer er fuld, og kontakter den 
pågældende aftager af fraktionen. Bilen, der afhenter containeren, vejes tom ind over 
brovægten, henter containeren og vejes ud over brovægten. Vægten af containeren 

er kendt og den fratrækkes vejningen med en standardværdi og nettoindholdet i con-
taineren registreres i vejesystemet.  

 
Anvendte maskiner:  
Gummiged og komprimatorer og balleteringsanlæg.  

 
Gummigeden er også back-up, hvis transportbånd har nedbrud eller er til vedligehold. 

Så anvendes gummiged til læsning af containerne. 
 

Væsentlige miljøforhold: 
Der kan udvikles støv ved aflæsning af næsten alle fraktionerne, som giver anledning 
til arbejdsmiljøgener. Vi indretter omlastestationen med støvdæmpende foranstaltnin-

ger. Føde- og fordelerbånd er således overdækkede og yderligere tiltag iværksættes, 
hvis det er nødvendigt i.f.t. arbejdsmiljøreglerne. Det må komme an på målinger. 

 
Der er intern støj ved komprimering og presning, der ikke bør ikke give anledning til 
gener i omgivelserne. Anlægget vil blive indkøbt med fokus på, at det ikke medfører 

en negativ påvirkning af de interne arbejdsmiljøforhold 
 

Der kan komme støj fra aflæsning af glas og metal, hvorfor slidske indkøbes med en 
støjdæmpende overflade og faldhøjden søges minimeret mest muligt. Efter ibrugtag-
ning af anlægget vil vi gennemføre støjmålinger samt dokumentere, at vi overholder 

den nuværende godkendelses støjvilkår. 
  

Materialeflugt – papir og plast i omgivelserne kan ikke forekomme da omlastning sker 
indendørs. 
 

Lagerkapacitet 
Metal- og glasfraktionerne vil altid være i deres respektive containere. Når vi påbe-

gynder at presse plast eller papir - udover det en komprimator kan - skal vi have et 
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mindre lager til opbevaring af baller. Lager og ballepresse vil først blive etableret, når 
mængderne er tilstrækkeligt store. 

 
Driftsforstyrrelser 
De erfaringer vi har med driftsforstyrrelser af komprimatorer er oliespild. Og vi har al-

lerede et beredskab til håndtering af oliespild i modtagehallen. 
 

Hvis transportbånd falder ud, kan vi håndlæsse med gummigeden. Hvis vægten falder 
ud, har vi 2 andre vægte på Vestforbrænding Glostrup, der kan bruges. 
 

Hvis papir eller plast af ukendte årsager skulle flyve rundt i hallen, kan vi hurtigt lukke 
porte ned og få samling på materialerne. 

 
Ophør af omlastning 
Omlastningsanlægget opstilles af fleksible moduler, der er designet til at kunne flyttes 

til anden lokation. 
 

Miljøpåvirkninger 
Alle aktiviteter i tilknytning til omlastning af de genanvendelige fraktioner er sammen-
faldende med de aktiviteter, der forekommer i forbindelse med modtagelse af affald til 

forbrænding. Alle aktiviteter foregår indenfor i modtagehallen for affaldsmodtagelse. 
På baggrund af erfaringerne fra Frederikssund vurderes omlastningsaktiviteterne ikke 

at give anledning til andre eller flere miljøpåvirkninger end de eksisterende aktiviteter 
– og vurderes heller ikke kvantitativt til at give anledning til registrerbare eller måleli-
ge forøgelser af miljøpåvirkninger som støj, støv, lugt eller materialeflugt. 

 
Omlastningen af de genanvendelige fraktioner sker primært maskinelt og vi sorterer 

kun i det omfang, vi fjerner fejlsorteringer. 
Ved dagens afslutning ryddes omlastningsområdet og der rengøres – i lighed med de 

rutiner og instrukser, der ellers er gældende for renholdelse i affaldsmodtagelsen. 
  
Arbejdsmiljø 

Omlastningsaktiviteterne udføres af personalet i affaldsmodtagelsen, så der sikres 
sikkerhedsmæssig forsvarlig koordinering mellem den ordinære affaldsmodtagelse og 

forsøgsaktiviteterne. Der anvendes de samme maskiner, arbejdsrutiner og materiel 
som generelt anvendes i området. 
Eksisterende procedurer og instrukser for arbejde og ophold i affaldsmodtagelsen vil 

også omfatte omlastningsaktiviteterne og der vil i givet fald blive udarbejdet specifik-
ke driftsinstrukser mv. på baggrund af Arbejdspladsvurderinger af omlastningssyste-

met inden idriftsættelsen. 
 
Aktiviteterne vil være omfattet af Vestforbrændings certificerede miljø- og arbejdsmil-

jøledelsessystem, jf. ISO 14001 og OHSAS 18001. Skulle der mod forventning opstå 
miljø- eller arbejdsmiljøforhold, der afviger fra de eksisterende forhold, vil disse blive 

registreret og dokumenteret som led i forsøget. 
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Forslag til vilkår udover de vilkår, der allerede er i nugældende godkendelse 
I33 

 
Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte fraktioner i de an-
givne mængder og med maksimal liggetid (lagertid).  

 

Fraktion Maks. tilladt 

oplag 

EAK kode Maks. liggetid 

på anlægget 

Maks. tilladt 

højde 

Forbrændingsegnet 

affald (forurenin-
ger i fraktionerne) 

1 600 l contai-

ner 
  

200301 1 uge  

(Før tilførsel til 
affaldssilo) 

Ikke aktuel 

Papir 30 m3 200101 3 måneder 4 meter 

Metal 30 m3 200140 3 måneder Ikke aktuel 

Glas 30 m3 200102 3 måneder Ikke aktuel 

Plast 30 m3 200139 3 måneder 4 meter 

 
Papir og plast skal håndteres, så det ikke giver anledning til materialeflugt eller anden 

gene for omgivelserne. 
 

Affald der spildes eller er forurenet opsamle i container, der aflæsses i silo. 
 
Alle containere skal tydeligt være mærket, så det fremgår, hvad beholderen indehol-

der. 
 

Driften af omlastning må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne.  
 
Afkast fra mekanisk ventilation tilknyttet omlastningsaktiviteterne skal føres 1 meter 

over tagryg. 
 

Egenkontrol 
Virksomheden skal føre mængdestyring ved at udarbejde ind- og udvejningsrapport, 
der fremsendes med den ordinære egenkontrol 4 gange om året. 

 
Højde af lager identificeres ift. den enkelte fraktion en gang i kvartalet og skal fremvi-

ses til myndigheden efter forlangende. 
 

Da de indkomne mængder hele tiden ændrer sig, ønsker myndigheden 1 gang om 
året i forbindelse med årsskiftet en prognose for næste års forventede mængder. 
 

Virksomheden opdaterer Vestforbrændings eksisterende støjmodel i 2012, når der er 
gennemført støjmålinger. 

 



Bilag 1



Bilag 2



 

Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
Att. Annemarie Brix 
 
 
 
 

Sagsnr. 12-00463 
Init. HØ/OLH 

 Den 19. oktober 2012  

Ansøgning om miljøgodkendelse af omlastning af genanvendeligt 
affald i modtagehallen på I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 
2600 Glostrup, - supplerende oplysninger 
 
Hermed fremsendes supplerende oplysninger til understøttelse af ansøgning om 
miljøgodkendelse af omlastning af genanvendelige fraktioner, jf møde herom d.  
24. juli 2012 og mødereferat af 26. juli 2012  
 
Endvidere fremsender vi  
 

 Udfyldt VVM screeningsskema 
 Notat 44 – Støjkortlægning af I/S Vestforbrænding – oktober 2012 

 
Vi foreslår, at vi på et møde præsenterer støjkortlægningens resultater. 
 
I henhold til drøftelsen d. 24. juli 2012 kan oplyses :  
 
 Vestforbrænding har ikke kunnet finde teoretiske værdier for støjbelastnin-

gen fra de 3 spidslastkedler. Vi er derfor nødt til at kontrolmåle hver enkelt. 
Dette har endnu ikke været muligt, men vi forventer at have tilendebragt 
målingerne inden årets udgang 

 
  Vestforbrænding fremsender inden udgangen af 2012 resultatet af disse 

kontrolmålinger, en oplistning af sikkerhedsventiler og en ansøgning om ac-
cept af, at støjbidraget fra disse ikke indgår i støjkortlægningen.  

 
 Vestforbrænding er desuden enig i, at det er hensigtsmæssigt løbende over 

en 5 årig periode at dokumentere nye som gamle støjkilder. Vi fremsender 
oplæg til en sådan cyklisk kontrol af støjkilder inden årets udgang. 

 
 

EJBY MOSEVEJ 219 TLF 44 85 70 00 MAIL VESTFOR@VESTFOR.DK EAN 5798009042118 
2600 GLOSTRUP FAX 44 85 70 01 WEB WWW.VESTFOR.DK CVR 1086111   
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Miljøstyrelsen ønskede endvidere følgende belyst: 
 

 Afkast fra ventilation 
Afkast fra mekanisk ventilation tilknyttet omlastningen skal føres 1 meter 
over tagryg 
Projekteringen af omlasteanlægget har ikke kunnet vurdere behovet for 
mekanisk ventilation. 
Såfremt omlasteaktiviteten giver en støvpåvirkning, der påvirker arbejds-
miljøet, vil der blive taget stilling hertil.  
Afhjælpning af eventuelle støvgener vil i første omgang være at overdæk-
ke transportbåndene. Såfremt dette ikke hjælper, kunne en mekanisk ven-
tilation, tilknyttet overdækningerne, løse støvgenerne. Skulle det blive 
nødvendigt at etablere mekanisk ventilation vil afkast, afkasthøjde og mu-
lig støvfiltrering blive projekteret, og projektet vil blive sendt frem til god-
kendelse  
Et kvalificeret skøn på energiforbruget til en mekanisk ventilation angives 
til en størrelsesorden på 3.000 kWh pr. år til ventilator og renseudstyr. 
 

 Fraktionen af metalskrot  
Vores erfaring fra vores afdeling i Frederikssund, hvor der i dag foretages 
om lastning af denne fraktion er, at det primært er dåser fra læskedrikke, 
konservesdåser og foliebakker fra fødevarer, der havner i skrotbeholderen 
hos borgerne. Til illustrering af sammensætningen, medsendes et billede 
taget i vores Frederikssund afdeling for nylig. 
 

 Særlige forholdsregler i forhold til olieholdigt metalskrot 
Baseret på vores erfaringer fra Frederikssund er der kun en ubetydelig ri-
siko for, at metalskrot fraktionen indeholder olieholdige dele. Såfremt det 
alligevel bliver tilfældet, vil disse blive frasorteret hos aftageren af metal-
skrottet, og dér behandlet i henhold til gældende regler. 
 

 Reserve- og lagercontainere, se vedlagte oversigtstegning. 
Reservecontainere og containerne for oplag af plast er på 30m3. Contai-
nerne overdækkes med presenning. Containerne placeres udedørs på ’vin-
gen’ - et område bag modtagehallen.  

 
Vi håber, at disse supplerende oplysninger giver Miljøstyrelsen tilstrækkeligt 
grundlag til at gøre godkendelsen færdig   
 
Eventuelle tekniske spørgsmål bedes rettet til projektchef Ole Holmboe, 
olh@vestfor.dk eller telefon  4485.7162  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henrik Ørnebjerg 
 
Produktionschef 
 
 

 

mailto:olh@vestfor.dk
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Bilag:   
 
 

 Udfyldt VVM screeningsskema 
 Notat 44 – Støjkortlægning af I/S Vestforbrænding – oktober 2012 
 Oversigtstegning 
 Foto af metalskrot, Frederikssund 
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

   Nej  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 
 

 Ja    

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Ingen nye arealbehov – anvendelse af eksisterende modtagehal 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 

   Nej  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Ingen udvidelse af eksisterende 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Ingen udvidelse af eksisterende 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Der modtages 4 fraktioner til genanvendelse : 

Råstofferne er : Kildesorteret  metal, plast, glas og papir 

Færdigvarerne er : Omlastede fraktioner af metal, plast, glas og papir 

I ansøgning af 11. maj 2012 er opgjort de forventede mængder – og hvilken tidsramme der 

skønnes mulig i samarbejdet med kommunerne 

Der vil være mellemlagre  i 30 m3  containere. Fyldte containere afhentes 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

    Ikke relevant 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

    Ikke relevant 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
   I anlægsfasen: 

   I driftsfasen: 

     

Stålkonstruktion på beton fundamenter 

Elektricitet til drift af sorteringsanlæg 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:       
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      I anlægsfasen: 

      I driftsfasen: 

 

 

Der er ikke behov for vand i anlægsfasen. 

Vandværksvand til rengøring af transportbåndbånd og arealer omkring anlæg – i 

størrelsesorden 100 l om dagen 

 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   Nej  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

     
 
De virksomheder, der skal afsætte produkterne skal sikre at affaldet er rent . 
Ved svigtleæs opstilles en 200 l container til spild fra transportbåndene. Brandbart føres til 
affaldssilo 
Der produceres ikke farligt affald  
Der produceres ikke spildevand, udover fra rengøring 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   Nej  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   Nej Det ny anlæg projekteres, så støjbidraget kan holdes indenfor nugældende vilkår vedr støj, 
jf Notat 44  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   Nej  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   nej  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   Nej  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   Nej Der fastholdes undertryk i modtagehallen ved at forbrændingsluft trækkes fra affaldssilo og 
modtagehal  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   Nej  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   Nej Anlægget er CE-mærket og personalet uddannes til at betjene anlægget. 
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Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   Nej Udendørs oplagsplads anvendes i forvejen til kortvarige oplag og henstilling af containere. 

 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   Nej  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   Nej  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   Nej  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   Nej  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   Nej  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   Nej  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   Nej  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   Nej  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   Nej  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
      Nationalt:          
      Internationalt (Natura 2000):   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   Nej  
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31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:          
      Grundvand:   
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    Nej  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

 ja   Vestforbrænding ligger i byzone 

 
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk:      
      Kulturelle landskabstræk: 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
      Æstetiske landskabstræk: 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   Nej  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  

   Nej  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

   Nej  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   Nej  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Ingen  

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Ingen  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   Nej  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   Nej  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    

   Nej  
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      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   Nej  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   Nej  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
      Varig: 
      Hyppig: 
      Reversibel: 
 

   Nej  

 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   Nej  

 
Dato: 3. december 2012.  Sagsbehandler: Annemarie Brix 
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